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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um TEACCH kennsluaðferðina og einhverf börn. Rannsóknarspurningin 

sem lagt var upp með er: Hvernig er hægt að vinna með TEACCH kennsluaðferðina fyrir 

einhverf börn í leikskólum. Markmiðið með þessari ritgerð er að gera efnið aðgengilegt fyrir 

kennara og foreldra barna sem fengið hafa greininguna einhverfa. Á einföldu máli og 

hnitmiðað hefur höfundur komið saman nokkurs konar „handbók“ til handa þeim er koma að 

TEACCH kennslu með einhverfu barni í leikskóla. Í byrjun ritgerðarinnar er fjallað um lög og 

reglugerðir er varða málefni fatlaðs fólks, reglur um leikskóla og réttindi barna, en einhverf 

börn „flokkast“ sem fatlaðir einstaklingar. Þetta er gert til að sýna fram á að aðstoð við 

einhverfa í leikskólum er ekki byggð á „góðmennsku“ heldur ber skólum skylda að sinna 

þeim á þeirra forsendum. Næst er farið yfir sögu einhverfunnar í stuttu máli og hvernig þau 

börn sem fengið hafa greininguna „einhverfa“ geta sem best lært. Þá er sagt frá 

hugmyndafræðinni á bak við TEACCH kennsluaðferðina og hvernig hún nýtist 

leikskólakennurum og foreldrum einhverfra barna bæði í skóla og heima fyrir. Höfundur 

leggur áherslu á mikilvægi samstarfs heimilis og skóla og bendir á hvers virði það er 

einhverfa barninu að samvinna milli þessara stóru þátta í lífi þess, sé góð. Lauslega er bent á 

að áríðandi er fyrir sjúkra- og/eða iðjuþjálfa að vera hluti af þessu góða samstarfi foreldra og 

starfsfólks skólanna og mynda teymi um hag barnsins. Þá er gerð grein fyrir mikilvægi 

sjónrænna vísbendinga með einhverfum börnum, hvernig best sé að nálgast þau með dag- og 

vikuskipulagi og hvernig einstaklingsnámskrá er þeim nauðsynleg í námi. Höfundur bendir á 

leiðir til þess að nálgast myndefni við hæfi og farið er í gegnum þau verkefni sem henta best 

fyrir einhverf börn og hvernig auðveldast og ódýrast er að framkvæma vinnuna við að búa til 

skipulag. Einnig kemur fram hvað má nota af efnivið sem til er í leikskóla eða á heimili 

barnsins í verkefnavinnuna. Sýndar eru myndir með raunverulegum verkefnum og komið 

fram með hugmyndir að vinnuferli með barninu til að sýna fram á hve mikilvægt og í raun 

ábatasamt er að notast við TEACCH kennsluaðferðina í vinnu með einhverf börn í leikskóla.  

 

Abstract 

This project focuses on the TEACCH method of teaching and how preschool teachers can use 

it in work with autistic children. In what way is possible to work with the TEACCH method 

for autistic children in preschool. The meaning of this project is to make the 

material accessible to teachers and parents of children who have been diagnosed with autism. 

In simple and concise way the author brought together a kind of „manual“ for those involved 

in teaching autistic children in preschool. At first there is approach on laws and regulations on 

matters of disabled people, rules for preschool and children's rights, but autistic children are 

"categorized" as people with disabilities. It is important to the author to state the rights of 

autistic children in preschool. Slightly, the author mentions the history of autism and 

how children, who have been diagnosed with "autism", can learn in the best way 

possible. The philosophy behind the TEACCH method, of teaching and how it fits teachers, 

parents and autistic children's best, both at school and at home, are approached and it also 

describes structure teaching and how it enters the whole work process. The author 

emphasizes the importance of cooperation between home and school and points out the value 

to the autistic child that cooperation between these two aspects of its life is necessary. Also 

author points out that it is important for physio- and / or occupational therapist to be a part 

of this good cooperation and to be a team to the child‘s interests. The author  describes 

the importance of visual signs for autistic children, how it is best to approach them with 

a daily and weekly structure and how individual curriculum is necessary to those children to 



 
 

iv 
 

study. The author suggests ways to approach suitable pictures and the work and the projects 

that is most suitable for autistic children and how the easiest and cheapest way is to 

perform the work to make the structure. The author also points out what can be used as 

a material to this project, that is already available at the preschool or in the 

child's home. There are pictures of actual tasks and ideas of a child‘s works 

processes to demonstrate how important and actually profitable it is to use 

the TEACCH method of teaching in work with autistic children in preschool. 
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1. Inngangur 

 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er einhverf börn í leikskólum og kennsluaðferðin 

TEACCH, sem reynst hefur vel á þeim vettvangi. Markmið með ritgerðinni er að upplýsa 

leikskólakennara og foreldra um nauðsyn þess að geta kynnt sér á einfaldan og hnitmiðaðan 

hátt réttindi barna og hvernig TEACCH aðferðin er notuð til þess að einhverf börn fái sem 

best notið sín í daglegu starfi leikskólans. Lagt verður upp með að svara því hvernig hægt er 

að vinna með TEACCH kennsluaðferðina fyrir einhverf börn í leikskólum. 

Í kafla 2 er fjallað um lög og reglugerðir er lúta að réttindum barna. Fram kemur að það er 

skylda hvers leikskóla að taka við öllum börnum og þá ekki hvað síst þeim sem fötluð eru. 

Fötlun, er samkvæmt skilgreiningu, sá einstaklingur sem þarf á sérstakri þjónustu að halda, til 

dæmis sá sem er haldin þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- eða heyrnarskerðingu. 

Einnig getur fötlun stafað af langvarandi veikindum. Farið er í stuttu máli yfir 

barnasáttmálann, lög um leikskóla, reglugerð um sérfræðiþjónustu, siðareglur kennara og lög 

um málefni fatlaðs fólks svo eitthvað sé nefnt. Komið er lítillega inn á einhverfu barna, til að 

sýna fram á réttindi þeirra. En einhverfa er þroskaröskun eins og ADHD og flokkast því sem 

fötlun. 

Í kafla 3 verður fjallað um aðferðarfræðina, farið ofan í kjölinn á kennsluaðferðinni TEACCH 

og sýnt fram á gæði og gildi hennar við kennslu með einhverfum börnum í leikskólum. Einnig 

verður fjallað um forritið Boardmaker, en það er hjálpartæki fyrir þá sem notast við TEACCH 

kennsluaðferðina. Forritið geymir myndir sem eru uppistaðan í TEACCH kennsluaðferðinni 

og þetta forrit er til í flestum, ef ekki öllum, leikskólum og grunnskólum landsins. Samstarf 

heimili og skóla er mjög mikilvægt í öllu þessu ferli og verður einnig komið inn á það. 

Að lokum er handbók kennarans sett upp í fjórða kafla. Komið verður með nokkrar tillögur að 

verkefnum fyrir einhverf börn samkvæmt TEACCH aðferðinni og hugmyndir af skipulagi við 

kennslu með einhverfum börnum. Einnig verður sett inn vinnuskipulag og hvernig gott sé að 

setja upp dag- og vikuskipulag. 
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2.  Einhverf börn 

„Hugtakið „einhverfa“ var fyrst notuð af vísindamanninum Eugene Bleuler árið 1912. Árið 

1943 varð Leo Kanner, læknir frá Baltimore, fyrstur til að lýsa einhverfu sem sérstakri röskun, 

í ritgerð sem nefndist „Einhverfar truflanir á tilfinningatengslum“ (e. Austistic Disturbances 

of Affective Contact).“
1
 Talið er að einhverfa sé röskun í taugaþroska sem komi venjulega í 

ljós á unga aldri og gefi til kynna að eitthvað hafi farið úrskeiðis í þroskun heila.
2
 Í 

samfélaginu er talað um að einhverfu greiningum fari fjölgandi með árunum en flestar 

rannsóknir hafa sýnt að af hverjum 10.000 fæddum börnum greinast á bilinu 4 til 5 með 

einhverfu. Einhverfa mun vera algengari meðal drengja en stúlkna, en á móti hverri stúlku 

sem greinist, greinast 4,3 drengir.
3
 Einhverfa er mjög alvarlegur sjúkdómur sem ekki er hægt 

að lækna en með réttum aðferðum er hægt að hjálpa einhverfum börnum að vaxa og dafna þar 

til þau verða að mestu sjálfstæðir einstaklingar og geta lagt sitt af mörkum til samfélagsins. 

Einkenni einhverfu koma einkum fram í félagslegu samspili og boðskiptum en einnig í 

einhæfri og endurtekinni hegðun sem getur í senn verið bæði sérkennileg og áráttukennd.
4
 Til 

að útlista þessi einkenni frekar má nefna: 

 Skort á augnsambandi 

 Skort á máltjáningu 

 Áráttukennda hegðun 

 Skapofsaköst 

 Endurteknar hreyfingar, oft með höndum 

 Óvenjulegan áhuga á skynáreiti 

 Skort á samskiptum, með talmáli eða bendingum 

 Stagl og/eða bergmálstal 

Talið er að einkennin megi oftast sjá í kring um tveggja ára aldur barns eða jafnvel fyrr. 

Oftast hægt að greina einhver merki um þroskafrávik um það leyti sem börn eiga að vera farin 

að tala. 

                                                           
1
 Robledo og Kucharski. (2005). 

2
 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. (2012). 

3
 Helena Björk Guðmundsdóttir. (e.d.). 

4
 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. (2012). 
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Einhverfurófið er hugtak sem notað er til að lýsa þeirri breidd sem röskun einhverfra barna 

felur í sér.
5
 Algengustu undirflokkarnir í einhverfurófinu eru eftirfarandi: bernskueinhverfa 

sem í daglegu tali er nefnd dæmigerð einhverfa, sjaldgæf einhverfa, aspergerheilkenni, aðrar 

gagntækar þroskaraskanir og að lokum gagntæk þroskaröskun, sem er ótilgreind. Einnig er 

til Rettsheilkenni en það er sjaldgæf og oft banvæn þroskaröskun sem oftar leggst á stúlkur.  

Hugtökin þroskafrávik og fötlun eru nátengd þar sem algengt er að þroskafrávik 

valdi fötlun. Þegar hér er talað um þroskafrávik er einungis átt við frávik sem birtast 

sem skerðing í þroska. Ekkert er því til fyrirstöðu að ræða um þroskafrávik þegar 

börn eru óvenjufljót til á einhverju sviði, en hér verður hugtakið notað yfir þau 

frávik sem koma fram í þroskaseinkun og vitna um afbrigðilegan þroska 

miðtaugakerfisins.
6
  

 Til þess að ná sem bestum árangri er mikilvægt að íhlutun fari snemma af stað og þar 

spila leikskólarnir mjög stórt hlutverk. Einnig er mikilvægt að samvinna heimilis og skóla sé 

góð svo hægt sé að hjálpa einhverfum börnum að ná góðum þroska með sérstökum aðferðum 

sem henta hverju og einu barni. Gott er að hafa sértækar uppeldis- og kennslu aðferðir fyrir 

einhverf börn í leikskólum og til að hægt sé að framfylgja þeim, þurfa starfsmenn að vera vel 

að sér í þeim málum er lúta að fötluðum börnum innan leikskóla.  

 

2.1. Fötlun og leikskólinn 

Á síðustu áratugum hafa orðið miklar breytingar á skólakerfi Íslands. Fötluð og ófötluð börn 

sækja saman leik- og grunnskóla og fylgjast að í námi upp úr grunnskóla. Þessu geta fylgt 

óþægindi og vandamál, en þau eru til að leysa. Einstaka fötluð börn þurfa að sækja sitt nám í 

sérdeildum og í sérskólum.  

Fatlað fólk skal eiga rétt á allri almennri þjónustu ríkis og sveitafélaga. Ávallt skal 

leitast við að veita fötluðu fólki þjónustu samkvæmt almennum lögum á sviði 

menntunar og heilbrigðis- og félagsþjónustu. Reynist þjónustuþörf fatlaðs 

einstaklings meiri en svo að henni verði fullnægt innan almennrar þjónustu skal 

hann fá þjónustu samkvæmt lögum þessum.
7
  

„Aðalnámskrá leikskóla er ætlað að samræma menntun, uppeldi og umönnun 

leikskólabarna að því marki sem þörf er talin á auk þess að vera farvegur til að tryggja 

                                                           
5
 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. (2005). 

6
 Hvað er þroskafrávik og fötlun? 

7
 Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992.  
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jafnrétti allra barna til menntunar og uppeldis í leikskólum landsins.“
8
 „Gert skal sérstaklega 

ráð fyrir rými fyrir sérfræðiþjónustu vegna barna með sérþarfir og vinnuaðstöðu starfsfólks.“
9
 

Rými þetta þarf ekki að vera sérstaklega stórt en nauðsynlegt að hafa það utan venjulegrar 

kennslustofu þar sem ekkert utanaðkomandi áreiti truflar. „Sérfræðiþjónusta sveitafélaga í 

leikskólum skal stuðla að jafnrétti til náms og vellíðan allra barna. Þegar fylgst er með þroska, 

námi og velferð barna er lögð áhersla á: 

 Alhliða þroska 

 Sjálfstæði 

 Áhugasvið 

 Þátttöku í leik úti og inni 

 Félagsfærni og samkennd 

 Frumkvæði og sköpunarkraft 

 Tjáningu og samskipti.“
10

 

Allt þetta er nauðsynlegt að hafa til hliðsjónar í starfi með einhverfum börnum um leið og 

hafist er handa við skipulagningu og kennslu þeirra. Hver leikskóli á einnig að þróa 

fjölbreyttar aðferðir við að safna og skrá, skipuleggja og greina upplýsingar um þroska barna 

og nám, vellíðan og færni og skal leikskólinn móta sérstakt vinnulag þar um.
11

  

Siðareglur kennara gefa skýr skilaboð um að kennari sé sá sem menntar nemendur og 

skapi hvetjandi námsumhverfi. Hann viðheldur starfshæfni sinni og eykur hana. Kennari hefur 

jafnrétti að leiðarljósi og kemur vel fram við nemendur og forráðamenn og virðir rétt þeirra.
12

 

Siðareglur er stór hluti þess að vera kennari því er áríðandi fyrir kennara að fara eftir þeim í 

öllu sínu starfi þannig gleymist ekki það sem máli skiptir í samskiptum kennara, foreldra og 

nemanda. 

2.1.1. Lög um leikskóla og réttur fatlaðra 

„Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi“.
13

 Til þess að öll 

börn fái notið bernsku sinnar eru sett lög um leikskóla, þannig er hægt að lesa sér til um 

skyldur leikskólanna gagnvart börnum og þá ekki síst þeim sem fötluð eru. „Umburðarlyndi 

                                                           
8
 Aðalnámskrá leikskóla. (2011). 

9
 Lög um leikskóla. (2008). 

10
 Aðalnámskrá leikskóla. (2011). 

11
 Aðalnámskrá leikskóla. (2011). 

12
 Siðareglur kennara. (2011). 

13
 Lög um leikskóla. (2008). 
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og kærleikur, jafnrétti, lýðræðislegt samstarf, ábyrgð, umhyggja og sáttfýsi eru til dæmis þeir 

starfshættir sem skulu móta leikskóla.“
14

  

Fatlaðir hafa meiri réttindi en ófatlaðir. Af þeim völdum er nauðsynlegt að hafa lög og 

reglur um málefni fatlaðra til að koma í veg fyrir að samfélagið hlunnfari þessa einstaklinga 

vegna fötlunar þeirra. „Börn sem þurfa sérstaka aðstoð og þjálfun, að mati viðurkenndra 

greiningaraðila, eiga rétt á slíkri þjónustu innan leikskólans.“
15

 

Í lögum um málefni fatlaðra segir til dæmis: að markmið þessara laga sé að tryggja 

fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim 

skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. Einstaklingur á rétt á þjónustu samkvæmt lögum 

þessum, sé hann með andlega eða líkamlega fötlun og þarfnist sérstakrar þjónustu og 

stuðnings af þeim sökum. Hér er átt við þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, 

sjón- og heyrnarskerðingu. Fötluð börn skulu eiga rétt til leikskóladvalar á vegum 

sveitarfélaga og skal veita hana á almennum leikskólum með nauðsynlegri 

stuðningsþjónustu.
16

 

 

Með jafnrétti er einnig lögð áhersla á félagslegan skilning á því hvað felst í fötlun. 

Leikskólar hafa meginmarkmið í uppeldis og kennslu áætlunum sínum, þau eru: 

 Að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra, 

 Að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku, 

 Að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir 

hvers og eins svo að börnin fái notið æsku sinnar, 

 Að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra, 

 Að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir 

þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun, 

 Að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja 

sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta.
17

 

 

Jafnrétti skal haft að leiðarljósi í öllu starfi leikskóla og sjá til þess að 

öllum börnum sé tryggður sinn réttur hvort sem þau eru fötluð eða ófötluð. 

 

                                                           
14

 Lög um leikskóla. (2008). 
15

 Lög um leikskóla. (2008). 
16

 Lög um málefni fatlaðs fólks. nr 59/1992. 
17

 Lög um leikskóla. (2008). 
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2.2. Réttur barna 

„Andlega eða líkamlega fötluð börn eiga að búa við aðstæður sem tryggja virðingu þeirra, 

stuðla að sjálfsbjörg þeirra og virkri þátttöku í samfélaginu.“
18

 Hvert mannsbarn á rétt á að fá 

að ganga í leikskóla eins og grunnskóla. „Börn skulu njótra sérstakrar umönnunar, eiga 

aðgang að menntun, þjálfun, heilbrigðisþjónustu, endurhæfingu, starfsundirbúningi og 

tómstundaiðju.“
19

  

Skóli án aðgreiningar er opinber skólastefna hér á landi en tekur hún til leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis þeirra. 

Leikskólum ber að horfa til snemmtækrar íhlutunar og þeirrar aðferðafræði sem hún 

byggist á en með því er hægt að hindra eða draga úr áhrifum ýmissa þroskafrávika. 

Aðalnámskrá leikskóla kveður nánar á um snemmtæka íhlutun og mikilvægi 

hennar.
20

  

Þegar fram fer mat og eftirlit með gæðum leikskólastarfs skal til að mynda tryggja að 

réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum.
21

 Þetta 

kemur fram í Lögum um leikskóla en þau ættu að vera til í flestum leikskólum. 

Þegar barn er byrjað í leikskóla er nauðsynlegt að halda skráningum til haga svo 

einfalt sé að sjá ef barn er ekki að fylgja því sem telst eðlilegur þroski. 

Telji skólastjóri og foreldrar að barn þarfnist sérstakrar aðstoðar eða þjálfunar til að 

geta notið leikskóla- eða grunnskólagöngu sem best, ber þeim að hafa samráð um 

hvort unnt sé að leysa málið innan skólans og/eða hvort leitað skuli til 

sérfræðiþjónustu sveitafélags eða annarra sérfræðinga. Sveitafélög skulu stuðla að 

því að þjálfun sem nemendur þurfa reglulega fari sem mest fram innan leik- og 

grunnskóla hjá viðeigandi sérfræðingum þótt aðrir aðilar en sveitafélög veiti 

þjónustuna.
22

  

Starfsfólk leikskóla ætti að geta aflað upplýsinga um hvert hægt er að beina barni og 

foreldrum þess sem grunur um þroskaröskun, málhömlun eða þess háttar. „Á vegum 

sveitarfélaga skal rekin sérfræðiþjónusta fyrir leikskóla. Í henni felst meðal annars stuðningur 

                                                           
18

 Barnasáttmálinn. nr. 23/2012. 
19

 Barnasáttmálinn. 23.grein. 
20

 Umboðsmaður barna. (2012).  
21

 Lög um leikskóla. (2008). 
22

 Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitafélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum. Nr 

584/2010. 
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við leikskólabörn og fjölskyldur þeirra, en einnig stuðningur við starfsemi leikskóla og 

starfsfólk þeirra.“
23

  

 

2.4. Samantekt 

Einhverfa er röskun í taugaþroska barna og veldur því að þau skilja og skynja veröldina á allt 

annan hátt en aðrir. Þau þurfa sérkennslu til að læra á lífið og aðrar áherslur en „venjuleg“ 

börn. Af þessum völdum eru þau skilgreind sem fötluð og hafa meiri rétt í leikskólum. Þau 

eiga líka rétt á frekari kennslugögnum og fagaðilum sér til aðstoðar. Nánar er skilgreint um 

þessi réttindi í Lögum um leikskóla, Aðalnámskrá leikskóla, Barnasáttmálanum, Reglugerð 

um sérfræðiþjónustu sveitafélaga um leik- og grunnskóla og Lögum um málefni fatlaðs fólks.  

Það er margt sem þarf að huga að þegar einhverft barn kemur inn í leikskólann í fyrsta 

skipti, margt sem getur haft áhrif og mótað framtíð barnsins er í höndum leikskólakennarans. 

Hvað þarf til að barnið gleymist ekki innan um ófötluðu börnin? Hvernig getur leikskólinn 

hjálpað því að fóta sig í lífinu? Aðalnámskrá leikskóla er ætlað að aðstoða starfsfólk leikskóla 

við að móta sína eigin námskrá sem segir til um áherslur í starfi og uppeldi barna, en einnig 

um aðferðir við nálgun barna með sérþarfir. Þó að einhverf börn séu með þroska- og 

taugaröskun, geta þau mörg lært það sama og önnur börn. Oftast þarf einungis aðrar áherslur, 

meiri eftirfylgni og önnur kennslugögn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
23

 Lög um leikskóla. (2008). 
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3. Kennsluaðferð fyrir einhverf börn í leikskólum 

 

Sumir foreldrar telja það endalok alls, þegar barn þeirra greinist á einhverfurófinu. Vissulega 

vakna upp margar spurningar og stundum er fátt um svör, þá sérstaklega svör sem snúa að 

ástæðu þess að barnið sé einhverft. Ekki er ólíklegt að foreldrar spyrji sig af hverju? Hvað þeir 

hafi gert rangt og að þetta sé þeim að kenna? Er hægt að lækna barnið? Þessum spurningum 

getur verið erfitt að svara, en þó fá foreldrar barna allar þær upplýsingar sem hægt er að gefa 

hjá fagfólki Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins í kjölfar greiningar barnsins. Hjá 

Greiningarstöðinni eða á heimasíðu hennar www.greining.is má til dæmis finna góðar 

upplýsingar um þær kennsluaðferðir sem stuðst er við í leik- og grunnskólum. Því miður er 

það þó þannig að litlar sem engar upplýsingar um þær er að finna á heimasíðum leikskólanna.  

Þegar sækja á um leikskóla fyrir barn með einhverfu er nauðsynlegt fyrir foreldra að 

geta séð hvernig starfsfólk leikskólanna vinnur með einhverfum börnum. Í leit að svörum 

þurfa foreldrar að spyrja þá hvaða kennsluaðferðir séu notaðar fyrir einhverf börn og hvort 

kennslan sé í höndum faglærðs leikskólakennara, iðjuþjálfa eða sérkennsluaðila? Á vegum 

Greiningarstöðvarinnar er foreldrum/forráðamönnum boðið upp á námskeið í þessum fræðum, 

sem haldin eru í Reykjavík en þau eru einnig mörg hver haldin í fjarfundabúnaði, oft þá í 

samstarfi við framhaldsskóla á landsbyggðinni. 

 Í þessum kafla verður sjónarhorninu beint að TEACCH kennsluaðferðinni og reynt að 

skýra aðferðina þannig að sem flestir foreldrar geti frekar áttað sig á hvernig hægt er að hjálpa 

börnum með einhverfu. Aðal áhersla er lögð á skipulagða kennslu og mikilvægi samstarfs 

heimilis og skóla.  

 

3.1. TEACCH aðferðarfræðin 

„Árið 1943 birti bandaríski læknirinn Leo Kanner tímaritsgrein sem hann nefndi Einhverfar 

truflanir tilfinningatengsla. Hann lýsti þar 11 börnum sem virtust eiga það sameiginlegt að 

lifa í eigin heimi.“
24

 Helstu einkenni einhverfu eru: skert félagshæfni, skert tjáningargeta, 

áráttukennd hegðun, undarleg skynjun og óvenjuleg færni.
25

 Lýsing Kanners á 

hegðunareinkennum einhverfu er enn í gildi en hins vegar hefur skilningur á eðli og orsökum 

breyst. Síðan Kanner lýsti fyrst einhverfunni hafa ótal meðferðarúrræði verið reynd með 

                                                           
24

 Ægir Már Þórisson. (e.d.). 
25

 Ægir Már Þórisson. (e.d.). 

http://www.greining.is/


 
 

10 
 

misjöfnum árangri. Í stórum dráttum má flokka þessi úrræði í þrennt. „Í fyrsta lagi þau sem 

byggjast á hugmyndum sállækninga, í öðru lagi líffræðilegar aðferðir og í þriðja lagi 

kennslufræðilegar aðferðir.“
26

 Ein meðferð hefur reynst árangurríkust og best studd 

rannsóknum, en það er sérhæfð kennsla og atferlismótun.
27

 Þegar notast er við þessar 

kennsluaðferðir er ætlast til þess að hver og einn fái kennslu í eins almennu og lítið sérhæfðu 

umhverfi og hann ræður við og getur nýtt sér.
28

 Umhverfi og aðstæður eru aðlöguð að færni, 

þörfum og áhuga hvers einhverfs einstaklings. 

„TEACCH – er skammstöfun sem stendur fyrir: Treatment and Education of Autistic and 

Related Communication Handicapped Children.“
29

 

TEACCH aðferðin (skipulögð kennsla/þjálfun) er meðferð og kennsla einhverfra og 

annarra með skyldar boðskiptahamlanir. Þessi aðferð hefur mjög nákvæmt skipulag 

á annars vegar tíma og hins vegar verkefnavinnu sem hjálpar við að gera heiminn 

skiljanlegri og minna ruglingslegann fyrir hinn einhverfa. Þannig er honum gert 

auðveldara með nám, hann verður við það sjálfstæðari og við það minnka 

hegðunarvandamál hans.
30

 

„Hugmyndafræði TEACCH kemur frá Norður Karólínu fylki í Bandaríkjunum, en það var 

Dr. Eric Schopler sem kynnti hana árið 1965.“
31

 Dr. Schopler lagði til að meðferð einstaklinga 

með einhverfu yrði sérstaklega sniðin að þörfum, færni og áhuga hvers og eins. Mikil áhersla 

hefur verið lögð á að skilja einhverfuna og aðlaga umhverfið eins mikið og hægt er að þörfum 

fólks með einhverfu. Litið hefur verið á einhverfu sem „sérstaka menningu“ vegna þess að 

fólk sem greinst hefur með einhverfu er mjög sérstakur hópur en með ákveðin sameiginleg 

einkenni.
32

 Í hugmyndafræði TEACCH rúmast margar kennsluaðferðir til dæmis við 

lestrarkennslu en þá er það kennarinn sem velur það efni sem hentar nemandanum og aðlagar 

síðan aðferðina að skipulaginu.  

TEACCH er heildrænt þjónustulíkan sem hannað hefur verið fyrir einstaklinga með 

einhverfu og fjölskyldur þeirra. Með því er lögð áhersla á snemmtæka íhlutun ásamt miklu 

skipulagi. Með líkaninu er unnið út frá skipulögðum áætlunum sem eru alþjóðlega 

viðurkenndar, en þær verða stöðugt sérhæfðari og taka mið af vel skilgreindum þroska- og 

                                                           
26

 Ægir Már Þórisson. (e.d.). 
27

 Ægir Már Þórisson. (e.d.). 
28

 Ægir Már Þórisson. (e.d.). 
29

 Ægir Már Þórisson. (e.d.). 
30

 Guðbjörg S. Kristjánsdóttir. (2007). 
31

 Sigrún Hjartardóttir. (2011). 
32

 Ægir Már Þórisson. (e.d.). 
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hegðunarröskunum hjá einstaklingum.
33

 Skipulagið veitir börnum með einhverfu og aðrar 

raskanir, eins og ADHD og ADD mikið öryggi vegna þess að það byggir á sjónrænum 

vísbendingum og rútínu. Með því að styðjast við TEACCH öðlast einhverf börnin meiri 

einbeitingu og að lokum betra sjálfstraust og sjálfsstjórn sem síðan leiðir til 

öryggistilfinningar.
34

 „Ætla mætti að mikið skipulag virki heftandi á sjálfstæði einstaklings. 

En í hugarheimi fólks með einhverfu ríkir mikil ringulreið og því eru sjónrænar vísbendingar 

og skipulag þessu fólki nauðsynlegt til að skilja umhverfi sitt.“
35

  

TEACCH mælir með mjög miklu skipulagi í umhverfi einhverfra, þar á meðal vel 

úthugsuðum náms- og leiksvæðum, dagskrám og verkefnatímum, en það leggur 

einnig áherslu á skýr samskipti. Kerfið byggir mjög mikið á sjónrænum 

vísbendingum sem eru notaðar til örvunar og til að minna þátttakendur á  hvað er að 

gerast og til hvers er ætlast af þeim við ákveðnar aðstæður.
36

  

 

Jafnt og þétt er byggt ofan á eins mikið og lengi og einstaklingurinn ræður við. Það mætti 

líkja því við að byggja turn úr kubbum, um leið og hann verður of hár þá fellur hann til jarðar. 

„Fólk með einhverfu hefur góðan sjónrænan styrkleika, það er næmt á smáatriði, hefur gott 

minni, hefur sérstök áhugamál og marga aðra hæfileika sem getur orðið þeim mikill styrkur 

og grundvöllur fyrir sjálfstæði síðar á ævinni.“
37

 Með því að ýta undir þessa jákvæðu kosti 

einhverfra er auðveldara að ná settu markmiði. „Lokamarkmiðið er að tryggja að þeir sem búa 

við þessa þroskaröskun öðlist nauðsynlega færni til að taka þátt í og leggja sitt af mörkum til 

samfélagsins sem þeir búa í.“
38

 Þar sem mikið öryggi fyrir einhverfa einstaklinga fylgir því að 

nota TEACCH kennsluaðferðina, eru mun meiri líkur á því að hægt sé að skila þeim út í 

samfélagið sem sjálfstæðum einstaklingum þegar til lengri tíma er litið. 

 

3.2. Skipulögð kennsla 

Ein kennslutæknin sem reynst hefur vel með TEACCH kennsluaðferðinni við kennslu og 

meðferð einhverfra barna er skipulögð kennsla (e. Structuring Teaching model).
39

 Fyrst er að 

útbúa skipulagt umhverfi fyrir einhverfa barnið og þarf þá að huga að þeim stöðum sem 

                                                           
33

 Sigrún Hjartardóttir. (2011). 
34

 Jórunn Elídóttir. (2005). 
35

 Sigrún Hjartardóttir. (1997). 
36

 Robledo og Kucharski. (2005). 
37

 Ægir Már Þórisson. (e.d.). 
38

 Robledo og Kucharski. (2005). 
39

 Sigrún Hjartardóttir. (1997). 
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barnið sækir daglega eins og leikskólann, heimilið og vinnustofu þar sem barnið fer í þjálfun 

til dæmis hjá talkennara. 

Þroskaþættir sem þarf að vinna með hjá einhverfu barni eru: 

 Eftirherma (athafnir, hreyfingar, hljóð, orð...) 

 Málþroski (málskilningur, máltjáning, notkun máls...) 

 Leikur og félagsfærni (notkun leikfanga, hlutverkaleikur...) 

 Almenn verkefnafærni (þekking hugtaka, pörun, flokkun, röðun...) 

 Tilfinningar (svipbrigði, líðan, skilgreining tilfinninga...) 

 Sjálfshjálp (klósettfærni, matartímar, klæðnaður...) 

 Fínhreyfingar (klippa, lita, perla, pússla...) 

 Grófhreyfingar (hlaup, hopp, klifur, jafnvægi, leikur með bolta...).
40

 

 

Ef einhverft barn fær markvissa meðferð og kennslu hefur það góða möguleika á því að 

læra margt nytsamlegt, jafnvel alvarlega þroskahömluð börn ná oft tökum á athöfnum daglegs 

lífs. Fyrir börn með einhverfu er markmið meðferðar fyrst og fremst að auka sjálfstæði þeirra 

og sjálfsbjargarhæfni.
41

 

Rannsóknir hafa sýnt að skipulögð kennsla hentar mjög vel „menningu“ einhverfra, 

en TEACCH nálgunin spannar vítt svið, því hún tekur tillit til allra þátta í lífi 

barnsins og fjölskyldu þess. Þó að megin áherslan sé lögð á sjálfstæða vinnu er ekki 

síður mikilvægt að efla boðskiptin, félagslega færni og tómstundir.
42

 

Með því að notast við TEACCH í leikskóla einhverfa barnsins og heima, þá verður barnið 

sjálfkrafa meiri þátttakandi í sínu eigin lífi og á mun meiri líkur á betri og sjálfstæðari framtíð. 

Í sérdeildum fyrir einhverfa nemendur í Digranesskóla í Kópavogi og í 

Langholtsskóla og Hamraskóla í Reykjavík er unnið eftir Skipulagðri kennslu. Þar 

hafa kennarar sótt sér þekkingu til TEACCH-líkansins. Í þau níu ár sem ég hef kennt 

samkvæmt þessari aðferð (í Digranesskóla) og fylgst með þróuninni annars staðar 

hef ég sannfærst um ágæti og nauðsyn sjónrænna vísbendinga og skipulags og séð 

hvernig það eykur skilning og boðskiptafærni og dregur úr kvíða og óöryggi. 

                                                           
40

 Áslaug Melax og Sigrún Hjartardótti . (2006). 
41

 Ægir Már Þórisson. (e.d.). 
42

Ægir Már Þórisson. (e.d.). 
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Óöryggið skapast oft vegna þess að einstaklingurinn veit ekki til hvers er ætlast af 

honum. Skiljanlegt skipulag leiðir því að betri líðanar og minni atferlistruflunar.
43

 

 

„Það er mikilvægt að barninu sé mætt á því þroskastigi sem það er statt. Við kennslu og 

þjálfun skal taka mið af styrkleikum og áhugasviði barnsins og nálgast þannig þá veikleika 

sem eru til staðar.“
44

 Með því að notast við áhugasvið barnsins eru betri líkur á að barnið sýni 

áhuga þeim verkefnum sem sett eru fyrir það og leggi meira á sig við vinnuna á þeim. „Reynt 

er að skapa tækifæri til að virkja þessa færni alls staðar og er TEACCH nálgunin vænlegust til 

árangurs ef hún er í stöðugri endurskoðun og nær yfir allar aðstæður í lífi viðkomandi 

barns.“
45

 Bestur árangur næst ef kennsluaðferðin er til staðar fyrir barnið á sem flestum 

viðkomustöðum þess í daglegri rútínu. 

Við notkun TEACCH er lögð áhersla á þætti eins og: 

 „Að nota sjónrænar vísbendingar 

 Að búa til sjónrænt dagskipulag 

 Að ýta undir gagnkvæmni í samskiptum (herma og skiptast á) 

 Að auka hlustun, augnsamband og úthald 

 Að nota stýringu, hvatningu og hrós 

 Að nota málörvun 

 Að nota TMT (tákn með tali) 

 Að hafa fjölbreytt verkefni sem ýta undir almennan vitsmunaþroska.“
46

 

 

Gott er að notast við samskiptabækur, sem fara á milli heimilis og skóla, skrifa upplýsingar 

um barnið, þannig geta foreldrar og kennari barnsins sent skilaboð sín á milli ef ekki er kostur 

á að hittast daglega. Einnig er gott að nota tímavakann, en það er stór klukka sem stillt er á 

ákveðinn tíma, bakgrunnurinn verður rauður og minnkar jafnt og þétt eftir því sem tíminn 

líður, barnið sér þá hvernig tímanum miðar áfram og hvað það er langt eftir. Til að ná sem 

bestum árangri í meðferð og kennslu þarf að horfa á styrkleika einhverfu.
47

 Ekki má gleyma 
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að nota hvatningu og hrós eða sýna vináttu og traust og það að hafa trú á einstaklingnum er 

sennilega sterkasta vopnið. 

Börn læra með skynfærum sínum, af því sem þau sjá, heyra eða finna fyrir. Séu 

upplýsingarnar frá skynfærunum á einhvern hátt brenglaðar eða ruglingslegar verður 

skynjun barnsins óhjákvæmilega líka ruglingsleg. Einhverft fólk virðist stundum 

eiga í vandræðum með að samþætta upplýsingar frá ólíkum skynfærum og það sem 

meira er, upplýsingar frá tilteknum skynfærum virðast stundum berast brenglaðar til 

heilans.
48

  

Með TEACCH er gert ráð fyrir að mörg börn með einhverfu eigi við skyntruflanir að 

stríða, hún nýtir því aðferðir sem lúta að samspili skynsviða til að takast á við þær. „Ferlið 

hjálpar foreldrum og umönnunaraðilum barna með einhverfu einnig við að gera sér grein fyrir 

því að einkenni þessarar þroskaröskunar eru ekki öll neikvæð í eðli sínu.“
49

 Það hjálpar mikið 

til að vera jákvæður og bjartsýnn í vinnu sinni með einhverfum börnum. TEACCH aðferðin 

leggur áherslu á að það er auðveldara að vinna úr sjónrænum skilaboðum heldur en 

munnlegum, þess vegna eru mikið notaðar sjónrænar vísbendingar, sjónrænt skipulag og 

sjónrænar stundatöflur.
50

 Sjónin er samhæfandi og tengjandi skynjun sem veitir heildrænar 

upplýsingar frá umhverfinu og því er sjónrænt skipulag oft talið henta einhverfum börnum vel 

og sum þeirra hafa einstaklega gott sjónminni. „Í raun nýta talsmenn TEACCH sér meðal 

annars hina miklu getu sumra barna með einhverfu til að einbeita sér og muna hlutina.“
51

 

 

3.2.1. Einstaklingskennsla 

Þegar barn með röskun á einhverfurófi er annars vegar, þá er einstaklingskennsla/þjálfun 

oftast nauðsynleg. „Einhverft barn tekur ekki eftir í hóp ef það fær fyrirmæli og því er 

nauðsynlegt að það fái einstaklingskennslu.“
52

 Það þarf að taka tillit til þroska og færni 

einhverfs barns til félagslegs samspils þegar tíðni einstaklingskennslunar er ákveðin. Áður en 

kennsla hefst eru nokkur atriði sem hafa þarf í huga: 

 „Upplýsingar um fötlun barnsins 

 Hverjar eru sterkar og veikar hliðar barnsins? 

 Áhugasvið barnsins. Hvernig nýtum við það? 
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 Forgangsröðun. Hvað hefur forgang og hvað má bíða? 

 Hvernig er hegðun barnsins almennt? 

 Er barnið farið að sitja við borð – vinna við borð? 

 Hvernig er barnið í hóp með öðrum börnum? 

 Gerð einstaklingsnámskrár 

 Uppsetning og innihald kennslustundarinnar er mjög mikilvæg 

 Atburðarrás kennslustundarinnar þarf að vera mjög skýr- upphaf og endir 

 Barnið þarf að fá munnlega og sjónræn fyrirmæli 

 Foreldrasamstarf mjög mikilvægt. Reglulegir fundir og almennt samstarf milli foreldra 

og fagfólks.“
53

 

Mun meiri líkur eru á stórstígum framförum ef barnið byrjar sem fyrst í meðferð. 

„Vísindamenn hafa byrjað að rannsaka hvaða þættir gera sum meðferðarform árangursríkari 

en önnur. Þjálfunaráætlun sem byggist á áhuga barnsins, ákveðinni „rútínu“ er fylgt og ný 

hæfni er kennd í litlum skrefum hefur til þessa reynst árangursríkust.“
54

 Hér má sjá að 

snemmtæk íhlutun á fullt erindi inn í leikskóla og er öllum börnum nauðsynleg. Með því að 

skipuleggja umhverfi barnanna, setja upp dagskrá, vinnukerfi, sjónrænar vísbendingar og 

veita yfirsýn yfir væntingar, hefur verið fundin mjög áhrifamikil leið til þess að auka færni 

barna með einhverfu.
55

 Með þessu verða börnin færari um að framkvæma hluti án stuðnings 

frá öðrum og verða þar með sjálfstæðari. 

 

3.3. Snemmtæk íhlutun - heimili og skóli 

Snemmtæk íhlutun á leikskólaárum einhverfra barna er talin nauðsynleg. Því fyrr sem börn fá 

greiningu, sé grunur um þroskahömlun, því betra. Þá eru mun meiri líkur á að hægt sé að 

hjálpa börnunum að ná góðum félagslegum og vitsmunalegum þroska.  

Í snemmtækri íhlutun er gert ráð fyrir að þungamiðja starfsins felist í að vinna með 

foreldrum og þjálfa þá í að mynda sér ígrundaðar skoðanir á innihaldi þeirrar 

þjónustu sem þeir og barn fá. Til þess að slík samvinna náist þurfa foreldrar að búa 

yfir meðvitaðri þekkingu á barni sínu og högum sjálfs síns og hafa ákveðnar 
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væntingar um framtíðina. Hlutverk fagfólks er að aðstoða foreldra við að öðlast 

þessa þekkingu og vinna með þeim að því að ná markmiðum sínum.
56 

  

„Rannsóknir hafa sýnt að þátttaka foreldra í meðferð er mjög mikilvæg til þess að auka 

árangur meðferðar.“
57

 Gæði samstarfs heimilis og skóla er lykilatriði í snemmtækri íhlutun. 

Foreldrar þurfa að vinna með kennurum og meðferðaraðilum og saman hjálpast þeir að við að 

finna út hvaða hegðun þurfi að bæta hjá barninu og hvað eigi að kenna því. 

Grundvallarmarkmið í snemmtækri íhlutun er að leitast við að koma í veg fyrir erfiðleika í 

þroska og aðlögun síðar á lífsleiðinni, en einnig að veita fjölskyldum barnanna stuðning.
58

 

Foreldrar ættu að taka þátt með barninu og starfsmaður að vera vel að sér um eðli 

fötlunarinnar og vita hvaða aðferðir séu líklegastar til að ná árangri.  

Fjölmargar rannsóknir hafa ótvírætt sýnt fram á að árangur af íhlutun er best 

tryggður með nánu samstarfi foreldra og þess fagfólks sem sinnir íhlutun (t.d. 

Roberts og Innocenti, 1999). Með því er átt við virkt samstarf þar sem foreldrar eru 

ekki aðeins áhorfendur að því starfi sem unnið er með barnið, heldur einnig virkir 

þátttakendur í íhlutuninni, hvort sem um er að ræða hreyfi- þroska- eða talþjálfun.
59

 

 

Í leikskólanum er spjall í fataklefanum mjög gott og nauðsynlegt fyrir foreldra og þá 

sérstaklega á jákvæðu nótunum. Einnig eru reglulegir teymisfundir mjög áríðandi, þar sem 

börnin vaxa og þroskast svo hratt og þá er gott fyrir bæði heimili og skóla að geta skipst á 

skoðunum og upplýsingum mjög ört. Þjálfun foreldra er einnig mikilvæg. Þannig þarf 

fjölskyldunni að vera kleift að fella aðferðir við þjálfun barnsins að daglegri rútínu þess og 

fjölskyldunnar. Þannig er tryggt að samræmi sé í þjálfun barnsins.
60

 „Hvatt er til þátttöku 

fjölskyldna í leikskólastarfi og að byggt sé á þeirri hugmynd að fjölskyldan og leikskólinn séu 

samstarfsaðilar. Leitast skal við að hlusta eftir sjónarmiðum foreldra og stuðla að áhrifum 

þeirra.“
61

 

 

Nokkur hagnýt ráð í vinnu með börnum á einhverfurófinu: 
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 Gefa barninu góðan tíma 

 Frjáls tími 

 Sjónrænar vísbendingar 

 Nota einfalt tungumál 

 Útskýra það sem gert er upphátt 

 Hrósa óspart 

 Hlusta vel
62

 

 

3.4. Samantekt 

Foreldrar einhverfra barna eiga oft erfitt með að átta sig á framtíðinni. Hvernig verður líf 

barnsins míns sem einhverfs einstaklings? Þeir spyrja sig hvort eitthvað sé hægt að gera til 

hjálpar barni þeirra og þá hvernig. TEACCH kennsluaðferðin snýst einmitt um að hjálpa 

einhverfum börnum og einnig foreldrum. Foreldrar læra aðferðina líka og nota hana utan 

leikskólans en í samspili við hann þó. Þannig skipast samfella í lífi barnsins og gerir daglega 

rútínu mjög einfalda. Hugmyndafræðin er hugsuð fyrir bæði heimili og skóla og er lykilorð 

aðferðarinnar skipulag, enda er skipulag forsenda þess að hægt sé að kenna einhverfum 

börnum. Skipulögð kennsla byggir á rútínum og reglum, þannig vita börnin ávallt hvernig þau 

eiga að leysa verkefnin og vinna þau í sömu röð. Einhverf börn þurfa rútínu í sínu lífi til þess 

að allt gangi sem best upp, óvæntar uppákomur geta valdið þeim kvíða og óöryggi.  

Þar sem mörg einhverf börn læra mest með sjónrænu skipulagi, hentar þeim einmitt 

vel að hafa skipulagið sitt uppi á vegg þar sem þau geta stólað á að næsta athöfn sé þeim sýnd 

sjónrænt þar. Þannig finna þau öryggi, þar sem þau sjá hvað tekur við um leið og einu 

verkefni líkur. Gott er að prenta út myndir og setja þær á dagatal. Gleymist það að einhverjum 

ástæðum, getur það valdið slíku uppnámi að allur dagurinn er úr skorðum hjá barninu.  

Samvinna heimilis og leikskólans er nauðsynleg ef vel á að takast upp. Allir þurfa að 

tala sama máli um kennsluaðferðir og stuðning við barnið. Samskipti verða að vera góð og ör 

til að hægt sé að fylgjast sem best með framvindu mála. Teymisfundir verða að vera reglulega 

og á þá mæta þeir fagaðilar sem koma að vinnu með barninu í daglegu lífi þess, svo sem 

sjúkraþjálfari, iðjuþjálfi, talkennari og leikskólakennari. Sérkennsluaðili á vegum leikskólans 

situr oftast þessa fundi líka. Forsenda góðs samstarfs heimilis og skóla er að skiptast á 
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upplýsingum um barnið, helst daglega. Til þess að svo megi vera er mjög gott að vera með 

samskiptabók sem barnið kemur með í leikskólann og kennarinn skrifar í hana, barnið tekur 

bókina svo með að loknum degi og þá geta foreldrar lesið hvernig dagur barnsins var og 

skrifað sjálf svo hvernig restin af deginum var heima. Einnig hefur reynst vel að nýta tímann í 

fataklefanum í lok dagsins til að ræða litlu hlutina, sérstaklega þá jákvæðu. Þannig fara börnin 

ánægð heim að loknum vinnudegi. 
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4. Handbók  kennara 

Rannsóknir hafa sýnt að með TEACCH aðferðinni hefur náðst að hækka greindarvísitölu 

barna og hefur hún verið frá 3 stigum alveg upp í 24 stig en mismunandi árangur hefur verið 

eftir rannsóknum, þó virðist þessi aðferð bera mestan árangur fyrir þau börn sem hafa sýnt 

hvað mest í þroskafrávikum fyrir inngrip.
63

 

Orsök á vanda málhamlaðra og einhverfra er að leita til truflana á heilastarfsemi því 

boðferli milli skynstöðva eru ekki virk. Þegar við heyrum orð fáum við strax mynd 

af orðinu upp í kollinn (e. photographic memory) af því að starfsemi heilans hjá 

okkur er eðlileg, það fara boð á milli skynstöðva en það gerist ekki hjá hinum 

einhverfa; hann heyrir bara hljóðarunu. Það er einmitt þess vegna sem það er svo 

mikilvægt að gefa honum myndina/sjónrænu vísbendinguna til að efla skilning og 

betri boðsendingar í heila.
64

 

TEACCH hugmyndafræðin styðst að miklu leiti við sjónrænar vísbendingar þar sem prentaðar 

eru út myndir og notaðar sem einhverskonar leiðarvísir fyrir einhverf börn, þar sem þau hafa 

mikið til sjónrænan námsstíl. 

Einhverf börn: 

 Hugsa í myndum 

 Læra af því sem þau sjá 

 Hafa skertan málskilning 

 Endurtaka spurningar 

 Eru lengi að vinna úr upplýsingum 

 Eiga í erfiðleikum með að skilja samhengi 

 Hafa ótrúlega gott minni.
65

 

 

Aðalmarkmið TEACCH er að mikil og ítarleg þekking skapist um einhverfu, að notuð sé 

heildstæð meðferðarfræði og að virkja foreldra sem  og þjálfara/samstarfsmenn.
66

 Einnig er 

það markmið að nemendur geti unnið eins sjálfstætt og unnt er. Einhverfum börnum líður 

betur í góðu skipulagi, en þá eru meiri líkur til að þau skilji og fylgi sjónrænum fyrirmælum 

því það gerir þeim kleift að kynnast nýjum athöfnum og um leið fá þau aukið þor til að 
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framkvæma þær.
67

 TEACCH einblínir á breytur sem ekki er hægt að skoða eins og hugsun 

einstaklings og má líkja hugmyndafræðinni við pýramída eins og mynd númer 1 sýnir. Til 

þess að sem bestur árangur náist þarf að huga að öllum þáttum pýramídans, byrjað er neðst og 

síðan er fikrað sig upp á við.
68

 Með TEACCH hugmyndafræðinni er lögð áhersla á að byggja 

á styrkleikum, áhuga og hæfileikum einstaklings.
69

  

 

Efling sjálfstæðis er einn af megin þáttum skipulagðrar kennslu og til þess að fá sem mest út 

úr henni fyrir einhverf börn þarf að hafa sjónrænan og vel skiljanlegan ramma. Með lítilli 

fyrirhöfn er hægt að búa til vel afmörkuð námssvæði fyrir börnin. Í leikskólum má til dæmis 

nota létt skilrúm, hillur, mottur og límband á gólfi, þetta getur auðvitað nýst heima fyrir líka 

og er í raun lítið mál að framkvæma. Oft þarf ekki meira en þessar litlu breytingar til að 

einhverft barn átti sig á að þetta er rammi sem heldur utan um það og skipulag þess.  

Einhverf börn þurfa skýr fyrirmæli og hentar þá vel að notast við myndir sem sýna 

þeim hvað þau eigi að gera. Hægt er að nota líkamsmál, teikningar eða ljósmyndir. Þau þurfa 

greinilegt „upphaf“ og „endi“ á verkefninu sem þau vinna, en einnig þarf að hafa í huga að 

einhverf börn ráða oft ekki við of miklar upplýsingar í einu svo gott er að fylgja þeim rólega í 

gegnum ferlið. Af þessum völdum er líka gott að skipta stundatöflu einhverfra barna í tvennt, 

sem sagt „fyrir hádegi“ og „eftir hádegi“. Of mikið af upplýsingum í einu getur valdið 

                                                           
67

 Guðbjörg S. Kristjánsdóttir. (2007). 
68

 Sigrún Hjartardóttir. (2011). 
69

 Helena Björk Guðmundsdóttir. (e.d.). 

Mynd 1. TEACCH hugmyndafræðin. 
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einhverfum börnum uppnámi og kvíða. Síðan getur það hentað sumum vel að hafa lítið albúm 

með myndum í, til dæmis af foreldrum, systkinum, gæludýrum eða einhverju sem barninu er 

mjög hjartfólgið. Finni barnið fyrir óöryggi er hægt að grípa til þessa albúms og getur þá 

barnið oft róað sig. Allar þessar myndir nýtast einnig við gerð vinnuskipulags, dagskipulags 

og vikuskipulags sem eru nauðsynleg í lífi einhverfra barna. 

En af hverju myndir? Það er vegna þess að myndirnar eru alltaf eins. Sé byrjað að nota 

mynd af matardisk og sama myndin alltaf notuð við það tilefni, þá lærir barnið hvað það á að 

gera. En í raun er hægt að bjóða mat með nokkrum mismunandi leiðum, til dæmis munnlega: 

 Það er kominn matur 

 Maturinn er tilbúinn 

 Komdu að borða 

 Gjörðu svo vel 

Allir þessir möguleikar geta ruglað barnið og það orðið óöruggt, þar sem það skilur ekki alveg 

til hvers er ætlast af því. 

Mjög gott er að nýta sér forritið Boardmaker, til að prenta út myndir af öllum 

daglegum athöfnum í lífi barnsins. En í þetta forrit má einnig setja myndir af raunverulegum 

hlutum og manneskjum, til dæmis frá heimili barnsins, fjölskyldubílnum, mömmu, pabba, 

systkinum og gæludýrum svo eitthvað sé nefnt. Boardmaker er myndrænn gagnagrunnur með 

rúmlega 4000 myndum (Picture Communication Symbols) og fjölda myndaramma sem 

notaður er til að búa til margvíslegar tjáskiptatöflur og verkefni. Forritið er tilvalið til að búa 

til tákn fyrir börn með þroskahamlanir, svo sem einhverfu og ADHD en með því má búa til 

sjónræna stundarskrá, félagsfærnisögur, dagatöl og margt fleira. Boardmaker hefur verið 

þróað þannig að hægt er að hlaða inn í það stafrænum myndum úr tölvu og þannig eiga börnin 

kost á að fá persónulegar myndir inn í sitt skipulag, ef það hentar. Foreldrar einhverfra barna 

eiga rétt á að sækja um styrk til að kaupa þetta forrit hjá Tryggingastofnun ríkisins, en það 

flokkast sem hjálpartæki. Gott er fyrir foreldra að eiga þetta forrit ef nota á TEACCH 

kennsluaðferðina heima en þannig geta þau búið til sitt eigið skipulag sem hentar þeim og 

barnið lærir að nota myndrænu aðferðina heima fyrir líka. 
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4.1. Vinnuskipulag 

Fyrsta skrefið í vinnuskipulagi hjá einhverfu barni er að finna út hvaða aðstæður þurfa að vera 

hjá því. Barnið þarf að hafa ákveðinn stað, þar sem það vinnur eitt og sjálfstætt. Einnig þarf 

það ákveðinn stað fyrir samverustund með öðrum nemendum, hvíld, frjálsan leik eða 

ákveðinn stað þar sem barnið lærir nýja hluti. Sá staður gæti til dæmis verið við borð hjá 

starfsmanni leikskólans.  

Gott er að gera einstaklingsnámskrá sem tekur mið af styrkleika og áhugasviði 

barnsins, en það er plagg sem haft er til hliðsjónar þegar kennslan er skipulögð. Eftir 3 eða 6 

mánuði er hún endurskoðuð, árangur metinn og ný markmið sett. „Skipulögð kennsla felur í 

sér: Ytra skipulag, daglegt skipulag, stundaskrá, skipulagt vinnukerfi, endurtekningu og 

sjónrænar vísbendingar.“
70

 Vinnurýmið þarf að vera skipulagt á ákveðinn hátt til að einfalda 

fyrir barninu þannig að það sé augljóst hvar barnið á að vinna og hvar á að borða og svo 

framvegis, einnig þarf að draga úr sjónrænu og öllu öðru heyrnrænu áreiti.
71

 

Hér á eftir má sjá mynd  númer 2 af skipulagi við sjálfstæða verkefnavinnu einhverfra 

barna. Til vinstri á rauða fletinum eru verkefnin sett, blái flöturinn er vinnuborið og guli 

ferningurinn er stólinn sem barnið situr á við vinnuna. Til hægri er svo rauður flötur, en hann 

er sá staður sem barnið setur verkefnin þegar það er búið að ljúka þeim. Þetta skipulag hentar 

einhverfum börnum mjög vel þar sem búið er að setja þetta upp fyrirfram og þannig læra þau 

með rútínu hvað þau eiga að gera næst. Ekki hentar öllum að vinna frá vinstri til hægri eftir 

svona skipulagi, svo stundum er unnið ofan frá og niður, en hér verður miðað við aðferðina 

„vinstri til hægri“. Á mynd númer 3 má sjá að barnið byrjar á að taka verkefni úr körfunni 

númer 1 vinstra megin og vinnur það á borðinu fyrir framan sig, þegar því er lokið er það sett 

í „búið“ körfuna hægra megin. Þau verkefni sem búið er að vinna, hverfa því úr hillunni og 

þannig sér barnið hvað það á eftir að vinna mörg verkefni.
72
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Mynd 2. Vinstri – hægri skipulag. 

         

 

 

 Að útbúa vinnustöð fyrir barnið, þar sem það vinnur öll verkefnin sín er ekki mikið 

mál eða mjög kostnaðarsamt. Heima við er til dæmis hægt að nota límband á gólfið eða 

eldhúsborð og afmarka þannig „svæði“ barnsins. Þannig veit barnið hvar það á að vinna sín 

verkefni. Plastkörfur, balar, fötur eða jafnvel skókassar er mjög hentugur efniviður til að 

skipta verkefnunum í. Hér koma nokkrir punktar sem þarf að hafa í huga þegar vinnusvæði er 

hannað: 

 Vinnuumhverfið þarf að vera sjónrænt og skipulagt með ákveðnu vinnuferli 

 Sjónræna umhverfið segir barninu hvar á að byrja og hvenær vinnu líkur 

 Mikilvægt er að hafa umbun eftir vinnu 

 Fjöldi verkefna fer eftir aldri barnsins og færni 

 Mikilvægt er að hafa fjölbreytni í verkefnum og skipta reglulega svo ekki komi leiði 

hjá barninu 

 Mikilvægt er að vera vakandi fyrir þoska barnsins og þróa verkefnaval og 

vinnuumhverfið í samræmi við það.
73

 

 

4.2. Dagskipulag 

Það fyrsta sem þarf að huga að í dagskipulagi hjá einhverfu barni er stundarskrá. Með því fær 

barnið sjónræna mynd af því sem framundan er þann daginn. Stundaskráin gefur til kynna 

hvar, hvenær og með hverjum er unnið og getur spannað allt frá hluta úr degi, til viku, verið 
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Mynd 3. TEACCH skipulag í verkefnavinnu. 
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skrifuð, myndræn eða búin til úr hlutum, allt eftir getu barnsins.
74

 „Við kennslu skal nota 

sjónrænar leiðbeiningar til að leggja áherslu á sjónræna úrvinnslu.“ 
75

Mynd af barninu er fyrst 

sett á skipulagsspjald og í beinni og réttri röð á eftir henni koma myndir af dagskrá dagsins. 

Passa skal að hengja skipulagsspjaldið í réttri hæð fyrir barnið, þannig að augu þess nemi um 

það bil við efstu línu á spjaldinu. Við hægri endann á spjaldinu er svo „vasi“ þar sem barnið 

setur myndirnar koll af kolli, eftir því sem líður á daginn, þar til ekkert er eftir nema mynd 

sem gefur til kynna að barnið sé nú að fara heim. Þegar barnið á að skipta á milli „verkefna“ 

er því rétt myndin af því sjálfu og gefur það til kynna að barnið skuli nú líta á 

skipulagsspjaldið, setja mynd í „vasann“ og sjá hvað skuli gera næst. 

 

  

 

 

Mjög mikilvægt er að reyna eftir fremsta megni að höfða til áhugasviðs barnsins til að 

gera skipulagið meira spennandi og þess virði að muna eftir. Svo þegar áhugasviðið víkkar 

eða breytist, þá má taka myndirnar af og setja nýjar. Til þess að það sé hægt er best að festa 

þær á plastaða vasa með riflás. 

„Stundataflan stuðlar að því að auka raðminni nemandans en það gerist ekki ef 

nemandinn lærir ekki að fara alltaf að töflunni þegar athöfn líkur.“
76

 Það tekur börnin oftast 

stuttan tíma að læra á svona skipulag, þar sem það er sjónrænt, því með sífelldum 
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Mynd 4. Skipulag fyrir og eftir hádegi. Mynd 5. Sýnir vasa fyrir verkefni 

sem búin eru. 
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endurtekningum fær einstaklingurinn skilning á því sem hann er að gera.
77

 Gott er að skipta 

skipulagsspjaldinu niður í „fyrir“ og „eftir“ hádegi, eins og sjá má á mynd 4, því heill dagur 

getur orðið að of stóru og krefjandi verkefni þegar barnið sér allt sem er eftir á spjaldinu. 

Betra er að hafa færri myndir sem segja meira heldur en margar sem segja minna. Gott er að 

hafa myndirnar mjög einfaldar og skýrar. Til dæmis þegar barnið þarf að fara á salernið er 

best að hafa myndina eingöngu af klósetti og einnig þegar það á að þvo hendur að hafa 

myndina einfaldlega af vaski eða höndum undir krana.   

    

 

Á salerninu er svo líka sett myndaröð af ferlinu við að nota salernið. Sumir einhverfir 

einstaklingar þurfa að fá leiðbeiningar í gegnum allar athafnir dagsins. Barn sem á að klæða 

sig veit oft ekki í hvað á að fara fyrst en ef myndum af fötunum yrði raðað upp fengi það 

vísbendingar um hvað á að fara í fyrst og svo næst og þannig koll af kolli.
78

 Myndaröð á 

salerni gæti litið svona út 

 

 

 

Það sama gildir um að þvo hendur. Mynd af athöfninni að þvo hendurnar gæti þá verið 

fest á spegil við vaskann og liti út einhvernvegin eins og mynd númer 9. 
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Mynd 6. Af klósetti. Mynd 7. Af höndum að þvo. 

Mynd 8. WC – leiðbeiningar. 
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Einfaldari myndir eru mun betri vegna þess að ef of mikið er að gerast á myndinni 

gæti barnið farið velta vöngum yfir því hvað sé að gerast á myndinni, svo að einföld mynd af 

rólum til dæmis væri góð mynd fyrir útiveru. Einföld mynd af mataráhöldum myndi henta 

fyrir matartíma, þannig fer barnið ekki að velta sér upp úr því hvað annað sé á myndinni.  

 

        

 

 

Í forstofunni er til dæmis gott að hafa „veðurfréttir“ svo barnið átti sig á hvaða 

klæðnað sé við hæfi að nota í útiverunni í dag, myndirnar af veðrinu gætu þá verið eitthvað í 

líkingu við þær númer 12 - 13 og 14. 

 

Mynd 9.  Handþvottur – leiðbeiningar. 

Mynd 10. Rólur. Mynd 11. Mataráhöld. 
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Þá væru myndir af fötunum sem eru við hæfi, eitthvað á þessa leið. 

                             

 

 

Myndir númer 18 og 19 eru af raunverulegu skipulagi sem 5 ára einhverfur drengur notast við í 

sínum leikskóla. Iðjuþjálfinn hans raðar upp því sem hann á að fara í þegar hann fer í útiveru. Hann 

byrjar efst og fer í peysu samkvæmt þessari mynd, þegar hann er kominn í peysuna tekur hann 

myndina og setur hana í vasann til hægri, því næst rífur hann upp flipa og þá er einhver spennandi 

mynd undir. Svona gengur þetta koll af kolli þangað til hann hefur sjálfur klætt sig í öll fötin. Áður en 

næsta útivera hefst er búið að skipta um myndir undir og þannig helst þetta alltaf spennandi fyrir 

barnið. 

Mynd 12. Sól. Mynd 13. Rigning. Mynd 14. Snjókoma. 

Mynd 15. Peysa. Mynd 16. Regnföt. Mynd 17. Úlpa. 
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4.3. Vikuskipulag 

Eftir því sem barninu fer fram og það þroskast þá er hægt að þyngja verkefnin og fjölga þeim. 

Rútínan verður barninu því eðlislæg og hver dagur líður mun betur en sá í gær. Stundaskrár 

eru undirstaða skipulags í allri vinnu barna með einhverfu og þeim nauðsynlegt að hafa fasta 

stundaskrá.
79

 „Einhverfir eiga oft erfitt með að skipuleggja sig en ef þeim er kennt visst ferli 

með sjónrænum vísbendingum verður það að vana sem þeir tileinka sér og gera svo án 

stuðnings frá öðrum.“
80

 Rútínan er það sem fær barninu til að líða vel og færir því 

öryggiskennd en óvissa er aftur á móti tilfinning sem hræðir einhverf börn og getur reynst 

þeim erfitt þegar uppbrot er í leikskólanum. Þess vegna er svo mikilvægt að færa þau smám 

saman í vikuskipulag svo þau læri að sjá fram í tímann hvað er á dagskrá. „Stundaskráin veitir 

öryggi, dregur úr kvíða og er notuð til að skjólstæðingurinn læri að gera greinarmun á 

athöfnum og þannig fær hann einnig vísbendingu um tíma.“
81

  

Mjög mikilvægt er að undirbúa einhverf börn vel fyrir breytingar og getur reynst vel 

að lýsa í smáatriðum væntanlegri atburðarás munnlega. Það er mjög mikilvægt fyrir einhverf 

börn að hafa langtímaáætlun svo þeir viti hvenær á að fara til dæmis í sund eða í bæinn, þess 

vegna getur verið nauðsynlegt að hafa einnig mánaðaráætlun.
82

 Á vorin fara margir leikskólar 

gjarnan í sveitaferðir. Það getur alveg eyðilagt heila viku fyrir barni sem ekki veit með 
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fyrirvara hvað stendur til að vera kippt út úr sinni rútínu og sent með rútu í sveitina. Með því 

að útskýra þetta með fyrirvara það sem framundan er, þá eru meiri líkur á að barnið skemmti 

sér í ferðinni og njóti þess að sjá dýrin. 

Heima getur líka verið gott að hafa vikuplan, þá sér barnið hvað er framundan með 

fjölskyldunni og getur látið sig hlakka til helganna, til dæmis ef það fer í sund, í heimsókn til 

ömmu og afa, fer til stuðningsfjölskyldu eða ef á áætlun er að fara í bíó. 

    

 

 

Vikuplanið í leikskólanum eru 5 plastaðar síður sem eru gormaðar saman. Efst eru 

virku dagarnir fimm en á hverri síðu er „dagurinn“ í dag með stærra letri. Á vinstri myndinni 

er það föstudagur en á þeirri hægri fimmtudagur. Barnið lærir þá jafnt og þétt að eftir því sem 

stóru stafirnir færast lengra til hægri, styttist í helgina. Settar eru myndir ásamt texta í stóru 

hólfin, en þau segja til um hvað sé næst á dagskrá. Þegar þeirri stund er lokið, þá tekur barnið 

„X“ við hliðina og setur við endann á myndinni, undir „X“-inu er svo óvænt mynd. Þegar 

komið er að neðsta rammanum er ör og þýðir það að barnið á að fletta á næstu blaðsíðu, sem 

er þá næsta morgun.  

Gott er að hafa vasa á veggnum til hliðar sem geymir myndirnar svo allt sé nú á sama stað. 

Mynd 20. Vikuskipulag - 

óútfylltur dagur. 

Mynd 21. Vikuskipulag - 

útfylltur dagur. 
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Stundaskráin er einstaklingsmiðuð og fer það eftir getu hvers og eins hvaða tegund af 

sjónrænum vísbendingum er á stundaskránni en einnig hversu margar athafnir eru settar á 

hana.
83

 Einhverf  börn þurfa mörg að hitta sérfræðinga í hverri viku og er þá gott fyrir þau að 

geta séð á skipulaginu hvenær sú stund nálgast. Til dæmis barn sem hittir bæði sjúkraþjálfara 

og talkennara einu sinni í viku fer að læra á rútínuna og áttar sig smám saman á tímanum sem 

líður á milli daga hverja viku. Þá hentar mjög vel að fá myndir af viðkomandi sérfræðing og 

setja inn á skipulagið. Gott er að hafa dag á milli heimsókna svo barnið fái einn „venjulegan“ 

dag inn á milli.  

Það er æskilegt að leikskóli og foreldrar skipti á milli sín að fara með barnið til 

sérfræðinga eins og talkennara. Foreldrar taka þá hverja viku í einn mánuð og svo 

leikskólakennarar þann næsta. Þannig ná bæði heimili og skóli að fylgjast með framförum 

barnsins og gefst einnig tækifæri til að ræða við viðkomandi sérfræðing. Upplagt er fyrir 

sjúkraþjálfa að nýta sér efniviðinn í leikskólanum og á lóðinni í kring til að þjálfa barnið sé 

það í sjúkraþjálfun. Það er betra fyrir barnið að vera í sínu vanalega umhverfi, frekar en að 

fara á nýjan stað út í bæ þar sem fleira fólk er, sem er ókunnugt. Það hentar vel að nýta tækin 

sem eru á leikskólalóðinni fyrir grófhreyfingar og innan dyra fyrir fínhreyfingar.  

Miklar breytingar eru framundan þegar börn flytja á milli deilda innan leikskólans. 

Einhverf börn þurfa þar góðan undirbúning og langan tíma í aðlögun. Ef barnið er með 

iðjuþjálfa í leikskólanum þá er æskilegt að hann fylgi barninu á milli deilda. Sjá þarf til þess 
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Mynd 22. Vikuskipulag 

og vasi með. 
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að ný deild fái allar upplýsingar um barnið og þarfir þess og kenna verður starfsfólki nýju 

deildarinnar á skipulag barnsins. Gott getur verið að setja tilvonandi flutning á vikuskipulag 

barnsins, ef  það færi á milli deilda til dæmis einu sinni í viku, svo þegar nær dregur má fjölga 

dögunum um einn og þannig koll af kolli þar til barnið flytur alveg. Þá þarf að vera búið að 

útskýra það fyrir barninu á einfaldan hátt og undirbúa það þannig fyrir stóra daginn.  

  

4.4. Verkefni 

„Með skipulögðum vinnuverkefnum eru m.a. sjálfstæð vinnubrögð þjálfuð. Við þurfum að 

velja verkefni við hæfi einstaklings. Skilgreina hvað á að kenna og hvaða færni er mikilvæg 

fyrir einstaklinginn að hafa á valdi sínu.“
84

 Sjónrænar vísbendingar eru mjög mikilvægar í 

verkefnavinnu einhverfra barna. Vísbendingarnar geta verið í ólíkum formum, til dæmis gæti 

verið gott að hafa lista sem merkt er við þegar barnið hefur lokið við það sem ætlast var til af 

því. Þyngd og fjöldi verkefna í hvert skipti er mismunandi og fer mikið eftir því hvort barnið 

er vel upplagt, hvernig það svaf og hvort það er ný búið að borða. Gott er að einhverft barn 

hafi „rólegt svæði“ eða „frjálsan tíma“ til þess að komast úr krefjandi aðstæðum þegar þeim 

þykir allt vera orðið yfirþyrmandi. Mjög mikilvægt er að leggja ekki of mikið á barnið á 

hverjum degi, en þó þarf það að fá tækifæri til að kljást við bæði erfið og létt verkefni og 

framkvæma það sem þau langar að gera en einnig það sem þau langar ekki að gera. Þannig er 

mikilvægt að til sé mynd sem beinir þeim á „rólega svæðið“ 

 Fyrirmæli til einhverfra barna í verkefnavinnu verða að vera skýr og eins nákvæm og 

hægt er. Þegar ný verkefni eru kynnt fyrir barninu þarf oftast að útskýra vel vinnuferlið áður 

en barnið fær að spreyta sig sjálft. 

Með ýmiskonar verkefnum má: efla fínhreyfingar og samhæfingu hreyfinga, þjálfa 

samhæfingu augna og handa, auka úthald og einbeitingu, undirbúa einstaklinginn 

fyrir vinnu = finna sérsvið hans, kenna vinnureglur, auka sjálfstæði einstaklings = 

betri sjálfsmynd, draga úr aðgerðaleysi og gefa einstaklingnum tækifæri til að 

upplifa það „að gera“.
85

 

 

Sum einhverf börn eiga það til að vera treg til að byrja á einhverju nýju verkefni, það 

er vegna þess að þau vita ekki til hvers er ætlast af þeim og þess vegna er það að þau þurfa 
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sjónrænar vísbendingar, til þess að skilja. Ef þau hika, þá er ekki endilega gefið að það þýði 

„ég vil ekki“ heldur er hitt mun líklegra að það merki „ég veit ekki“.
86

 Sýni einhverft barn 

merki um óróleika við vinnu er gott að fyrirbyggja vanda með því að nemandinn ljúki fyrr við 

verkefnið.
87

 Með því að nota skipulag er hægt að koma í veg fyrir hegðunarvandamál hjá 

barninu. 

 Hér eru nokkur dæmi um verkefni sem hægt er að nota í vinnu með einhverfum 

börnum í leikskóla og/eða heima. 

   

 

Á mynd 23 má sjá verkefni þar sem lögð er áhersla á vinnuna „vinstri – hægri“. Eins 

og sjá má er efniviðurinn ódýr og kassinn undan gosdósum. Kassa er hægt að mála í allavega 

litum eða skreyta eftir áhugasviði barnsins. Mynd 24 sýnir síðan stafa-púsl, en það reynir vel á 

fínhreyfingarnar og hvetur barnið til þess að skoða liti og lögun ásamt því að það lærir stafina. 
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Mynd 23. Fyrirmælalest. Mynd 24. Stafrófsmót. 

Mynd 25. Talning. Mynd 26. Reikningur. 
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Á mynd 25 má sjá verkefni fyrir 5 ára gamalt einhverft barn. Hér reynir mikið á 

talnaskilning barnsins og fínhreyfingar. Með þessu verkefni æfist barnið í að lita eftir 

brotalínu og klippa svo eftir henni. Með þvottaklemmunum er barnið þjálfað upp í að telja 

hluti,  þekkja tölurnar og tengja saman tölur og fjölda hluta (hér þvottaklemmur). Smám 

saman er síðan bætt við tölum. Mynd 26 sýnir að byrjað er að þjálfa barnið í samlagningu. 

Barnið velur sjálft myndirnar sem það setur á spjaldið, svo þarf það að leggja saman og setja 

rétta útkomu í enda reitinn. 

 

 

 

Að ofan má sjá verkefni þar sem barnið þarf að velja hluti sem passa saman í 

blandarann. Settar eru nokkrar myndir sem passa í sama flokk (hér matvæli) og tvær myndir 

sem eiga ekki heima í þeim flokk. Barnið þarf að beita rökhugsun og jafnvel útilokunaraðferð 

við að velja hvað á að fara í sama flokk (blandarann). Þetta er mjög einfalt í framkvæmd og 

ódýrt. Dósin er undan rúsínum og myndirnar prentaðar út með Boardmaker. 

Mynd 27. Blandarinn. 
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Mynd 28 sýnir skúffur sem geyma verkfni. Stóra spjaldið er á borðinu hjá barninu en 

skúffueiningin annars staðar í herberginu. Barnið þarf að para saman myndir með því að taka 

fyrstu myndina af stóra spjaldinu, sækja skúffu með sömu mynd (vinstra megin á skúffuni) og 

koma með skúffuna á borðið sitt. Barnið vinnur verkefnið sem er í skúffunni og setur miðann 

sem var á spjaldinu, (hægra megin á skúffuna), það þýðir að barnið hefur klárað verkefnið.  

Að því loknu skilar barnið skúffunni í eininguna og sækir næsta verkefni. Þannig gerir það 

koll af kolli þar til verkefnin eru búin eða kennarinn segir stopp. Á stóra spjaldinu má einnig 

sjá myndir sem segja STOP – VINNA – HLUSTA og HORFA, en þær eru mikilvægar í 

kennslu fyrir kennarann að hafa fyrir framan barnið ef það vill ekki vinna verkefnin sín. 

Mynd 28. Verkefnaskúffur. 
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Á mynd 29 má sjá verkefni þar sem markmiðið er að æfa sjónminni barnsins þar sem 

það þarf að raða myndunum í sömu röð og þær sem fyrir eru vinstra megin á spjaldinu. Lítið 

blað eða renningur er settur yfir fyrstu þrjár myndirnar á meðan barnið tekur til röðina og 

setur á spjaldið. Á hægra spjaldinu er vasi neðst til hægri sem geymir litla renninga sem eru 

allir í stærðinni 8 cm. – 10 cm. -12 cm. Barnið leggur þá á mælitöfluna, skoðar tölurnar og 

flokkar í rétt umslag. Með þessu er einnig verið að þjálfa sjónminni og fínhreyfingar. 

 Á meðan að verkefnavinnu stendur er gott að segja nöfnin á hlutunum upphátt og 

þjálfa þannig málþroska og framburð í leiðinni. „Með vinnuverkefnum er komið í veg fyrir að 

og miklar kröfur séu gerðar til einstaklingsins. Hver og einn fær verkefni á vinnusvæði sem 

hann ræður við og það eykur líkurnar á að einstaklingurinn hafi áhuga á að leysa verkefnið“
88

 

 

4.5. Samantekt 

Sé unnið eftir hugmyndafræði TEACCH er eflt sjálfstæði einhverfra leikskólabarna til muna. 

Með því að hafa sjónrænt skipulag, rútínu, ramma og vinna eftir „Pýramídanum“ (sjá mynd 1, 

bls 26) þá eru auknar líkur barnanna á að geta orðið sjálfstæðir einstaklingar þegar þau 

fullorðnast.  

 Við notkun TEACCH þarf að hafa skýr fyrirmæli svo barnið skilji hvað átt er við, 

myndir fyrir sjónræna skipulagið, skipta því í fyrir og eftir hádegi og passa að hafa ekki of 

miklar upplýsingar í einu, það gæti orðið til þess að barnið gefst upp. Hafa þarf greinilegt 
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Mynd 29. Sjónminni og mælingar. 
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upphaf og endi á verkefnum barnsins svo það sjái fram úr þeim, annars er mikil hætta á 

uppnámi hjá barninu sem veldur þá kvíða og óöryggi. Þessi hætta er alltaf til staðar svo það er 

einhverfum börnum nauðsynlegt að hafa myndaalbúm með myndum af sínum nánustu til að 

eiga möguleika á að róa sig niður.  

 Einstaklingsnámskrá er nauðsynleg fyrir einhverf börn. Þá má sjá hvar þau eru stödd í 

þroska, hvaða kennsluefni þau þurfa og hve mikið þau ráða við. Eftir nokkra mánuði er 

námskráin svo endurskoðuð, sést þá hvar barnið er sterkt fyrir og hvar veikt, sett eru ný 

markmið og svona er haldið áfram koll af kolli.  

 Við framkvæmd skipulags þarf að muna að kenna þeim verklagið að vinna frá vinstri 

til hægri, nema það sé þeim alveg ómögulegt, en þá má nota ofan frá og niður. Þess vegna eru 

öll verkefni barnanna sett fram á þann hátt svo þeim verði eðlislægt að nota þessa aðferð. Ef 

raðað er á borð fyrir verkefnavinnu þá eru verkefnin sjálf sett vinstra megin á borðið, því næst 

er „svæði“ fyrir framan barnið og er það „vinnusvæði“, þegar barnið hefur lokið við verkefnið 

er karfa/kassi hægra megin við það, en þangað fara verkefnin sem eru búin. Mikilvægt er að 

hafa í huga að efniviður þarf ekki að kosta svo mikið. Gott er að nýta það sem til er á 

heimilinu eins og til dæmis tóma skókassa, plastdollur undan hrásalati eða rúsínum, litlar 

körfur eru ekki dýrar og flestir eiga límband. Jafnvel má nota húsgögnin til að afmarka 

vinnusvæði barnsins.  

 Gerð dagskipulags er fremur einföld. Hægt er að notast við pappaspjald, eða plöstuð 

blöð, riflás og útprentaðar eða klipptar myndir svo eitthvað sé nefnt. Muna verður að setja 

skipulagið í augnhæð barnsins og setja vasa hægra megin við. Gott er að nýta áhugasvið 

barnsins í skipulagsgerðinni til dæmis ef það heldur mikið upp á bókina Bubbi byggir, má 

nota myndir úr bókinni sem er orðin léleg eða límmiða sem fást ódýrir, nú eða bara prenta út 

myndir, munum þó að færri og einfaldari myndir eru betri kostur en margar og flóknar. Þegar 

barnið hefur lært á skipulagið er það sjálfkrafa farið að vinna eftir rútínu og þarf þá ekki 

endilega mikla tilsögn, en þá er um að gera að endurskoða skipulagið og velta fyrir sér 

möguleikanum á vikuskipulagi. 

Þegar einhverf börn eru farin að vinna eftir rútínu þá eykst öryggistilfinning þess og 

því er mjög gott að vera með vikuskipulag heima líka. Gott er að setja inn í skipulagið ferðir 

til sérfræðinga, skemmtanir og síðast en ekki síst þegar barnið flytur á milli deilda í 

leikskólanum. Undirbúa þarf einhverft barn mjög vel undir slíkar breytingar, það er gott að 

gera það með mállegum útskýringum og nota þá mjög einfalt tal. Eftir því sem barnið 
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þroskast þá þyngjast verkefnin hægt en örugglega en verða samt sem áður að vera mjög skýr, 

augljós og hafa greinilegt upphaf og endi. Að lokum þarf að muna að hrósa óspart fyrir allt 

það jákvæða sem barnið gerir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 
 

Lokaorð 

Í ritgerð þessari var ætlunin að gera kennsluaðferðinni TEACCH skil og komast að því 

hvernig best sé að vinna með hana með einhverfum börnum í leikskóla og varð því til 

rannsóknarspurningin: Hvernig hægt er að vinna með TEACCH kennsluaðferðina fyrir 

einhverf börn í leikskólum? Þessi hugmynd kom upp þar sem höfundur hefur valið að nota 

þessa tilteknu aðferðina fyrir son sinn í leikskóla og heima fyrir. Mjög einfalt getur verið að 

notast við TEACCH skipulag í leikskólum, með því að hafa afmarkað svæði sem nýtist til 

kennslu og gott sjónrænt skipulag. Góð samvinna kennara og foreldra er einnig nauðsynleg og 

það að foreldrar hafi fengið allar þær upplýsingar um TEACCH sem þarf til að hefja meðferð. 

Efniviður í skipulagið er ódýr og oft hægt að nota það sem til er á heimilinu eða í 

leikskólanum. Til dæmis má nota umbúðir utan af matvöru og skófatnaði á svo margan hátt í 

kennslu. Á þeim tíma þegar sonur höfundar greindist með einhverfu, fannst höfundi erfitt að 

fá upplýsingar á einföldu „mannamáli“ ef svo má að orði komast um allt er viðkom aðstoð 

fyrir son sinn. Það varð því markmið höfundar að koma í rit hnitmiðuðum upplýsingum til 

foreldra og kennara sem eiga eftir að standa í sömu sporum. Höfundur komst að þeirri 

niðurstöðu að mjög einfalt er í raun fyrir leikskóla að nota TEACCH í vinnu sinni með 

einhverfum börnum. Það er ekki kostnaðarsamt því hægt er að nota ódýran efnivið og svo þarf 

að hafa gott skipulag.   

Fyrsta skrefið eftir greiningu er að leita réttar barnsins sem einstaklings í samfélagi 

fatlaðra. Því fannst höfundi nauðsynlegt að byrja ritgerðina á lögum og reglugerðum um 

málefni fatlaðs barns í leikskóla og skyldur þjóðfélagsins gagnvart hinu fatlaða barni. Einnig 

þótti höfundi nauðsynlegt að koma inn á skilgreiningu einhverfunnar og skyldra raskana til 

þess að hægt sé að gera sér betur grein fyrir alvarleika málsins, þar sem einhverf börn bera 

það oft ekki utan á sér að vera með greiningu sem fatlaður einstaklingur. Einhverfa er mjög 

alvarlegur sjúkdómur sem engin lækning er til við, en hins vegar er hægt að hjálpa þeim sem 

fengið hafa þá greiningu, að vaxa og dafna og verða að mestu sjálfstæðir einstaklingar sem 

geta lagt sitt af mörkum til samfélagsins. 

Það kom höfundi á óvart hve mikið er til af upplýsingum um TEACCH aðferðina á 

íslensku en hins vegar er efninu vel dreift á marga staði í litlu magni í hverju riti, það væri 

þægilegt fyrir aðstandendur að hafa meira efni á færri stöðum. Fáir leikskólar setja inn á sína 

heimasíðu upplýsingar um starf eða kennsluaðferðir sem í boði eru með einhverf börn. Því 

miður virðist ekki vera nægileg vakning ennþá meðal leikskólastjóra/kennara um nauðsyn 

þess að foreldrar geti skoðað sig um á Internetinu áður en farið er af stað í að heimsækja 
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leikskóla sem hugsanlega kæmi til greina fyrir einhverft barn. Höfundur veit af fenginni 

reynslu að TEACCH er mjög hentug kennsluaðferð fyrir einhverf börn í leikskóla, hún hentar 

vel ungum börnum sem jafnframt eru mörg hver að læra móðurmál sitt á sama tíma. Því þurfa 

stjórnendur leikskóla að vera duglegri að gera sínar kennsluaðferðir augljósari. 

Efniskostnaður til kennslu TEACCH þarf ekki að vera mikill. Það er svo margt á lausu 

í umhverfinu sem nýtist vel og kostar lítið sem ekkert og einnig er hægt að notast við mjög 

ódýran efnivið. Númer eitt er að skipuleggja kennsluna vel bæði í leikskóla og heima fyrir. 

Það skýrist vel hve mikilvægt það er fyrir einhverft barn að heimili og leikskóli starfi vel 

saman því með góðu samstarfi er mun einfaldara að halda barninu í sinni rútínu, en það er 

einmitt með henni sem einhverf börn fyllast meira öryggi og sjálfstæðistilfinningin vex 

örugglega. 

Nauðsynlegt er fyrir foreldra og kennara einhverfra barna að minna sig reglulega á að 

fara öðru hverju á námskeið um TEACCH hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins til þess að 

staðna ekki og gleyma að barnið þarf sífellda örvun allt sitt líf. Það má ljóst vera að einhverft 

barn verður fullorðið og þarf því erfiðari verkefni eftir því sem árin líða og því er nauðsynlegt 

að gera ráð fyrir þegar umhverfi barnsins er skipulagt í upphafi. Það virkar ekki að taka allt 

skipulag út hjá einhverfa barninu þegar það fer í grunnskóla, þá tekur einungis við meira 

skipulag og kannski örlítið öðruvísi.  

Höfundur vonar að ritgerð þessi muni hjálpa öðrum nemendum og kennurum í 

leikskólakennarafræðum ásamt foreldrum og öðrum aðstandendum einhverfra barna að 

komast frá a til b í því vinnuferli sem á herðar þeirra hefur verið lagt. 
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